
Zelená linka pro žadatele o dotace:

800 260 500, info@sfzp.cz

Příjem žádostí a informace o programu:

www.novazelenausporam.cz

Oblast A 
Zateplení, výměna oken a dveří

Výše dotace je odstupňována podle výše úspory a dosažených 
energetických parametrů budovy po realizaci opatření. Podoblast 
A.0 je určena pro dílčí renovace, podoblast A.3 naopak pro důkladné 
komplexní renovace.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí 

Typ konstrukce
A.0 a A.1
[Kč/m2]

A.2
[Kč/m2]

A.3
[Kč/m2]

Obvodové stěny, konstrukce vytápěných 

obytných zimních zahrad, lehké obvodové 

pláště, střechy, stropy, podlahy nad 

exteriérem a ostatní konstrukce

500 600 800

Výplně otvorů – okna a dveře 2 100 2 750 3 800

Podlahy na terénu 700 900 1 200

Max. míra podpory: 50 % ze způsobilých  výdajů, nejvýše 550 tis. Kč

Oblast B
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii 
z obnovitelných zdrojů.

Podoblast 
podpory

Popis
Výše podpory

[Kč/dům]

B.0
dům s nízkou energetickou 

náročností
150 000

B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000

B.2
dům s velmi nízkou energetickou náročností 

s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
450 000

Max. míra podpory: 50 % ze způsobilých výdajů

Podoblast
podpory

Typ zdroje
Výše podpory [Kč]

C.1 C.2

C.1.2 C.2.2
kotel na biomasu se samočinnou 

dodávkou paliva
100 000 80 000

C.1.3 C.2.3

krbová kamna na biomasu s teplo-

vodním výměníkem s ruční dodávkou 

paliva a uzavřené krbové vložky 

s teplovodním výměníkem

50 000 40 000

C.1.4 C.2.4
krbová kamna nebo vložka na 

biomasu s teplovodním výměníkem 

se samočinnou dodávkou paliva

50 000 40 000

C.1.5 C.2.5 tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000

C.1.6 C.2.6 tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000

C.1.7 C.2.7 tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000

C.1.8 C.2.8 plynový kondenzační kotel 35 000 25 000

C.1.9 C.2.9 napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000

Podoblast C.3 – instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Podoblast
podpory

Typ systému
Výše 

podpory [Kč]

C.3.1 solární systém na přípravu teplé vody 35 000

C.3.2 solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000

C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000

C.3.4
FV systém bez akumulace elektrické energie s te-

pelným využitím přebytků a celkovým využitelným 

ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1

55 000

C.3.5
FV systém s akumulací elektrické energie 

a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1
70 000

C.3.6
FV systém s akumulací elektrické energie 

a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1
100 000

C.3.7
FV systém s akumulací elektrické energie 

a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh·rok-1
150 000

C.3.8  FV systém kombinovaný s tepelným čerpadlem 150 000

Podoblast C.4 – instalace systémů řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla

Podoblast
podpory

Typ systému
Výše 

podpory [Kč]

C.4.1 centrální systém řízeného větrání se ZZT 100 000

C.4.2 decentrální systém řízeného větrání se ZZT 75 000

Max. míra podpory: 50 % ze způsobilých výdajů, nejvýše 350 tis. Kč

Rozšíření stávajících solárních systémů

Dotace je poskytována také na rozšíření dříve podpořených solárních 
systémů. Podmínkou je zvýšení využitelného zisku alespoň o 20 % 
nebo míry využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby 
minimálně o 10 %.

VÝŠE PODPORY Program Ministerstva životního prostředí

PRO RODINNÉ DOMY

DOTAČNÍ BONUS

Bonus až 20 000 Kč získáte, pokud využijete dotaci z NZÚ a současně 
vyměníte kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla v rámci 2. nebo 
3. vlny „kotlíkových dotací“.

DOPLŇKOVÉ OBLASTI PODPORY

Zelené střechy
Fixní dotace 500 Kč/m2. Lze žádat současně s podáním žádosti 
v oblasti podpory A nebo B.

Využití tepla z odpadní vody
Fixní dotace 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Podporována je 
instalace centrálních i decentrálních systémů. Lze žádat současně 
s podáním žádosti v oblasti podpory A, B nebo C. 

Stínicí technika
Fixní dotace až 1 000 Kč/m2 plochy stíněného okna. Podporována 
je instalace stínicí techniky s ručním nebo motorickým ovládáním. 
Lze žádat současně s podáním žádosti v oblasti podpory A nebo B. 

Podpora na zpracování odborného posudku
Oblast podpory A – dotace max. 25 000 Kč
Oblast podpory B – dotace max. 35 000 Kč
Oblast podpory C – dotace max. 5 000 Kč

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Oblast C
Efektivní využití zdrojů energie

Výměna kotlů na tuhá paliva v rodinných domech ve vlastnictví fyzic-

kých osob provedená po 15. červenci 2015 je podporována v rámci 

„kotlíkových dotací“. Více informací na www.sfzp.cz/kotlikovedotace.

Podoblasti C.1 a C.2 – výměna zdrojů tepla: C.1 – výměna zdrojů v kombinaci 

s oblastí podpory A, C.2 – výměna zdrojů bez kombinace s oblastí podpory A

Podoblast
podpory

Typ zdroje
Výše podpory [Kč]

C.1 C.2

C.1.1 C.2.1
kotel na biomasu s ruční dodávkou 

paliva
50 000 40 000

Více informací a příjem žádostí: 

www.novazelenausporam.cz

Zelená linka pro žadatele o dotace:

800 260 500

Žádat o dotaci na novinky lze od 15. října 2018.NOVINKA



Plánujete stavět či zateplovat dům, vyměnit okna, 
dveře nebo si například pořídit solární panely? 
Chcete ulevit rozpočtu své domácnosti? 
Potom právě vám je určen dotační program 
Nová zelená úsporám.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Žádat může každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak 
fyzická osoba, tak i právnická osoba.

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI
Příjem žádostí probíhá kontinuálně až do konce roku 2021. Žádost 
můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

JAK ŽÁDAT O PODPORU 
Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn 
na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.
Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění a Závaznými 
pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená 
úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.

KROK ZA KROKEM K ZÍSKÁNÍ DOTACE

1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám 
zpracují odborný posudek dle podmínek programu.

2. Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním úřadem.

 Pokud to je nutné, nechte v souladu s jeho požadavky upravit 
odborný posudek.

3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu.

 Na webových stránkách www.novazelenausporam.cz  vyplňte 
v informačním systému formulář žádosti a odešlete jej – tím 
provedete elektronickou evidenci žádosti.

4.  Doručte žádost o podporu a její přílohy.

 Žádost s přílohami můžete nově předkládat výhradně v elek-
tronické podobě. Pokud budete chtít, lze žádost doručit v lis-
tinné podobě, kdy je nutné po úspěšné evidenci žádosti v in-
formačním systému vytisknout a podepsat vygenerovaný 
formulář žádosti a spolu s povinnými přílohami jej doručit 
na zvolené krajské pracoviště Státního fondu životního pro-
středí ČR (Fond) nejpozději do pěti kalendářních dní ode dne 
elektronické evidence žádosti.

 Seznam povinných příloh k  žádosti je uveden v závazných 
pokynech.

5.  Kontrola žádosti pracovníky Fondu.

 Pracovníci Fondu provedou kontrolu žádosti a jejích příloh. V pří-
padě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění.

6.  Akceptace žádosti.

 Bude-li vaše žádost v  pořádku, budete elektronicky (e-mai-
lem) informováni o  její akceptaci. U  bezchybných žádostí se 
tak zpravidla děje do tří týdnů od podání žádosti.

7.  Zajistěte si odborný technický dozor.

 V  souladu s  podmínkami programu je vaší povinností zajis-
tit odborný technický dozor nad prováděním podporovaných 
opatření.

8.  Realizujte opatření, nově i svépomocí.

 Všechna opatření musí být provedena podle schváleného 
odborného posudku. Realizaci můžete řešit prostřednictvím 
vhodného dodavatele nebo v případě oblasti podpory A též 
svépomocí.

9.  Doložte Fondu provedené práce.

 Dejte dohromady všechny doklady týkající se dokončení pro-
jektu a doručte je Fondu nejpozději do konce doby stanové 
v akceptačním dopise. 

 Pracovníci Fondu provedou během tří týdnů kontrolu předlo-
žených dokumentů a v případě zjištění nedostatků vás písem-
ně vyzvou k jejich odstranění.

10.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdržíte poštou poté, co bude 
ukončena závěrečná kontrola všech dokumentů týkajících se 
dokončení projektu.

11. Výplata dotace.

 Peníze obdržíte na svůj účet do tří týdnů od obdržení rozhod-
nutí o poskytnutí dotace. U žádostí podaných po realizaci pod-
porovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedo-
statky, můžete očekávat vyplacení dotace přibližně za  devět 
týdnů od podání žádosti.

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ SFŽP ČR

Využijte osobních konzultací:  
pondělí a středa od 9.00 do 17.00 hod.,  
pátek od 9.00 do 12.00 hod. 
Přijďte, poradíme vám jak na to!

JIHOČESKÝ KRAJ 
Mánesova 3a, 371 03  České Budějovice

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Kotlářská 51, 602 00  Brno

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Majakovského 707/29, 360 05  Karlovy Vary

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
ul. Třída ČSA 383, 500 03  Hradec Králové

LIBERECKÝ KRAJ 
U Jezu 525/4, 460 01  Liberec 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Českobratrská 7, 702 00  Ostrava 2

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Wellnerova 7, 779 00  Olomouc

PARDUBICKÝ KRAJ 
Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02  Pardubice 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Kopeckého sady 11, 306 32  Plzeň

PRAHA 
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4

ÚSTECKÝ KRAJ 
Mírové náměstí 3129/36, 400 01  Ústí nad Labem

KRAJ VYSOČINA
Havlíčkova 111, 586 02  Jihlava

ZLÍNSKÝ KRAJ 
J. A. Bati 5645 (budova 51 – areál Svit), 760 01  Zlín

www.novazelenausporam.cz/kontakty/krajska-pracoviste

Výstavba zelených 
střech
(oblasti A a B) 

Využití tepla 
z odpadní vody

(oblasti A, B i C)

Výměna 
zdroje tepla

Zateplení 
stropu 
a ostatních
konstrukcí

Zateplení 
obvodových 
stěn

Zateplení 
střechy

Výměna 
oken 
a dveří

Zateplení podlahy 
na terénu

Instalace nuceného 
větrání se zpětným 

získáváním tepla Solární 
systémy

Bonus za použití 
materiálu s vydaným 

environmentálním 
prohlášením typu III 

(EPD)
(oblasti A, B i C) 

Odborný 
posudek

(oblasti A, B i C)

Oblast podpory A
Zateplení rodinných 
domů...

Oblast podpory B
Výstavba v pasivním 
standardu...

Oblast podpory C
Obnovitelné zdroje 
energie...

Už desítky tisíc žadatelů

 dosáhly na dotaci 

Nová zelená úsporám. 

Připojte se k nim i vy!

Stínicí 
technika
(oblasti A a B)

2021

Žádat o dotaci
můžete až do roku

50 %

Ze způsobilých výdajů 
dotace pokryje až

250

Průměrná výše 
dotace dosahuje

tis. 

Kč


